
 

 

 

БӘСЕКЕЛІК АРТЫҚШЫЛЫҚТАР: 
 

 

  

 

  

 

 

 

          

          Әмбебаптылық пен бейімділік 
 

Тетіктің типі қиылатын және қиылмайтын 

Орнату типі оң және сол жақтық аспалы  

Пайдалану 
температураларының 
диапазоны 

-40°С; + 70°С 

Пайдалану мерзімі  20 жыл 

Электр жетегінің типі  тұрақты немесе ауыспалы тоқтың 

қоректендіруімен 
Үйлесімділігі релелік және микропроцессорлық 

орталықтандыру жүйелерімен  

  

 

   
 

Қозғалыстың сенімділігі мен қауіпсіздігі  

 Қосарлы бекіту тетігі: үшкіл мен сығылған үшкілдің рамалық 

рельсіне жапсарлар 

 4 бөлек тартым: 2-еуі бағыттаманың қалпын ауыстырып-қосу 

үшін, 2-еуі бекіту қалпы мен сенімділігін бақылау үшін 

 Ауыстырып-қосу кезінде елеулі кедергі туындаған кезде 

жетекті автоматты түрде тоқсыздандыру 

 Бағыттама жолтабаны енінің жай-күйін механикалық және 

электрлік бақылау 

 Сағатына 180 километрге дейінгі қозғалыс жылдамдықтары 

үшін сертификатталған ішкі бекіту тетігі 

 

 

P80 
Бағыттамалық электр жетегі  

 

Alstom компаниясы Р80 бағыттамалық электр жетегін 

қозғалыс қауіпсіздігінің ең жоғары деңгейін қамтамасыз 

ету үшін әзірледі. Р80 мерзімді техникалық қызмет 

көрсетуді барынша аз талап етеді, магистральдық 

жолдармен, жүк желілерімен және метро желілерімен 

үйлеседі. 

ТМД елдеріндегі Р80 бағыттамалық электр жетегін 
дайындауға арналған алғашқы өндірістік алаң Alstom (50%) 
және SOP Trade (50%) бірлескен кәсіпорны –                                                
«КазЭлектроПривод» БК» ЖШС болып табылады. 

Пайдалану шығыстарын оңтайландыру  

 Ішкі электр жабдығы бүкіл пайдалану мерзіміне қызмет 

көрсетуді талап етпейді  
 Серіппесі бар реттеуші құрылғы, үйкелісті тетіктің 

болмауы  
 Ішкі қызмет көрсетуді барынша аз талап етеді 
 Техникалық шешімдердің есебінен жетектің ішкі тетігін 

оңдау қажеттілігін болғызбауға мүмкіндік береді  

 

KazElektroPrivod 



 

 

 

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР 
 

Бағыттаманы бекіту типі  ішкі бекіту тетігі  

Электр жетегінің типі  тұрақты немесе ауыспалы тоқтың қоректендіруі бар жетек  
2-үшкілді рамалық рельстен бұру кезіндегі 
арақашықтық  

149-153 мм 

Рамалық рельске бақыланатын қысу күші 200-300 кг 

Ішкі тетікті бекіту күші кемінде 50 кН  
Ауыстырып-қосу күші (кедергі болған кездегі ең 

жоғары жүктеме)  
≥ 550 кг 

Салмағы 240 кг 
Мөлшері (мм) 913 (ұзындығы) x 565 (ені) x 334 (биіктігі) 

Қозғалыс жылдамдығы  сағатына 180 километрге дейін 

Әлемде  
 18.000-нан астам Р80 орнатылған 

 

 

 

 

  

  Р80 
    Бағыттамалық электр жетегі 

 

БАЙЛАНЫСТАР:  

«КазЭлектроПривод» БК» ЖШС 
Сортировочная көшесі, 12 
050028, Алматы қ., Қазақстан Республикасы 
Телефон: +7 (727) 278 30 98  
www.keprail.com 
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UB -> Urban/Қалалық желі 
ML -> Mainline/Магистральдық желі  
HSL -> High Speed Line/Жоғары жылдамдықты желі  
FR -> Freight/Жүк тасымалдары  

http://www.keprail.com/

